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Wordt jullie HART ook warm bij het ZIEN 

van de geheimzinnige witte NEVEL-
SLIERTEN die over de velden en weiden 
hangen? RUIKEN jullie die typische 

HERFSTGEUR ook? 
MERKEN jullie ook de prachtige 

‘BENEVELDE’ spinnenwebben op de hagen 
en tussen de struiken? RUIKEN jullie die 
typische HERFSTGEUR ook? 

ZIEN jullie ook hoe de kilte van oktober 
onze eigen adem ZICHTBAAR maakt? 

Het is zo BELANGRIJK dat we onze 
kinderen de KANS geven om op 
ontdekking te gaan in een bos, in de 

natuur. Leer hen te LUISTEREN naar de 
WIND.  Sta samen STIL bij een mooie 

zonsopgang of zonsondergang.  Bespied 
eens samen en in stilte het EEK-HOORNTJE dat plots van de éne boom naar de 

andere vlucht!  Raap SAMEN herfst-vruchten en GENIET na een stevige 
herfstwandeling van een gezellig ONDERONSJE in één of andere taverne. 
*Zulke dingen werken DIEP in op het GELUK van de kinderen.  

Ze worden er RUSTIG door en bouwen op een NATUURLIJKE wijze EIGENKRACHT 
op.  Laten we onze kinderen uitdagen om opnieuw BUITEN te gaan spelen, ook bij 

kouder weer.   
Ze VOELEN zelf aan dat ze BUITEN in de natuur STOOM kunnen afblazen.   
Het DIRECTE contact met de NATUUR zorgt er voor dat onze kinderen LICHAME-

LIJK en GEESTELIJK gezond blijven.  Ze ontdekken zelf wel hoeveel energie ze 
daar kunnen opdoen. Onze kinderen hebben die LEVENSKRACHT nodig om intens 

deel te kunnen nemen aan het DAGELIJKSE schoolleven, waarin ze blootgesteld 
worden aan allerlei PRIKKELS.   

 

 
We wensen iedereen een HEERLIJKE uitwaaiweek toe!  

 
 

Het schoolteam en juf Gisella 
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WE BLIKKEN EVEN TERUG! 

 
 Eerste schooldag, 2021:  

                       " Vele pluimen geven sterke vleugels " 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Iedereen verdient het om een GELUKSVOGEL te zijn, daarom kregen onze 
kinderen ook een klein geluksvogeltje de eerste schooldag. 

Gedurende dit nieuwe schooljaar werken alle klassen met het boek van Leo Bormans, 
‘Geluk voor kinderen’ (geluksvogels). Ook vorig schooljaar werkten we met dit thema.  

 
GELUK valt niet uit de lucht. Het is ook een levenshouding: op een optimistische manier in het leven staan, 
je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht 
opbouwen, samenleven met anderen en de juiste keuzes maken. Je levensomstandigheden bepalen maar 
een relatief klein stuk van je geluk. Een positieve houding en de manier waarop je naar de wereld kijkt zijn 

veel doorslaggevender. Dat krijg je gedeeltelijk mee van je ouders, je leerkrachten, mensen om je heen, … 
Je kan niet altijd even blij en gelukkig zijn. Het leven is nu eenmaal niet elke dag een feest. Niet voor 
volwassenen en niet voor kinderen. Maar als je erin slaagt om zelf een klein beetje positiever en gelukkiger 
te zijn en die levenshouding doorgeeft, wordt iedereen er beter van en bouw je mee aan een warme 
samenleving. 

 

Dit thema geeft ons de extra kans om op een aangename manier universele waarden door te geven die de 
basis vormen voor een gelukkig leven. Het is voor de kinderen een speelse zoektocht naar oprecht geluk 
en een warm nest. Een zoektocht met verhalen over 10 bijzondere vogels.  

 

 Dag van de leerkracht                                                                                                                                      
Het oudercomité verraste onze leerkrachten op de dag van de leerkracht 
met het leveren van een HEERLIJKE fruitbiscuit. Bedankt aan het 
oudercomité! 

 

 

 STRAPDAG 

SAMEN STAPPEN, SAMEN TRAPPEN. 

Op vrijdag 17/9 spoorde de octopus 
onze leerlingen aan om te voet, met de 
step of met de fiets naar school te 

komen. 
We stelden hem niet teleur en we zongen en dansten samen in ons fluohesje. 

Daar er op die dag de strapbandjes voor alle nog niet geleverd waren, kregen de 
kinderen dit op vrijdag 29/10 na onze herfst(sponsor)wanding. 
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 Mmm, lekker fruit!  
Onze jongste kleuters maakten kennis met 

lekker, gezond fruit. Elke dag mocht er een 
lekker stukje fruit in onze fruitschaal. Nadat 
we heel wat lekkers verzameld hadden, zijn 

we aan het werk gegaan. We sneden elk 
stuk fruit in kleine stukjes zodat we lekkere 

fruitsla konden maken. En wat een flinke 
vriendjes in onze klas, iedereen heeft van 
elk stukje fruit geproefd en ze vonden het 

lekker!  
 

Lekkere appelmoes maken kon hier 
natuurlijk niet ontbreken. Eerst moesten we 
hier appels voor gaan halen. Gelukkig 

hebben we dicht bij onze school een 
fruitwinkel, dus gingen we te voet onze 

appels halen, wat een grote appels hebben 
we gekregen!  
 

Deze moesten we eerst nog in kleine stukjes 
snijden, voorzichtig met ons mes gingen we 

van start. Al snel hadden we een kom vol, 
een beetje suiker er bij en hop in de 
microgolfoven. Na lang wachten, ging eindelijk het belletje af. JOEPIE, eindelijk 

mochten we lekker smullen van onze appelmoes, mmmmm!  
 

 

 Met onze kabouters naar het bos!  
Omdat we niet alleen de paddenstoelen in onze klas wilden 
zien, vonden we het hoog tijd om eens een uitstap naar het 
bos te maken! Met onze regenjas en slechte schoenen aan, 

trokken we naar de Beeltjens. Wat een mooie wandeling 
hebben wij gemaakt en die regen? Die kan ons niets 

maken! Lekker in de plassen springen, onder de bomen 
schuilen,… Terug in onze klas konden we samen nog 
genieten van lekkere plop-koekjes, dankjewel Charlotte!  
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 Op stap met Ed de eekhoorn en Fred het konijn!  
Samen met de vriendjes van juf Emelie en juf Gerda zijn we op uitstap geweest naar 
het Eekhoorntjespad. De kleuters vonden het meteen al spannend als ze in onze grote 
schoolbus mochten stappen. Na een leuke rit, waren we eindelijk aangekomen.  

Maar oei, Ed en Fred zijn hun mama kwijtgeraakt, oh nee! Gelukkig kregen we wat hulp 
van enkele vriendjes van Ed & Fred.  Zo hebben we samen met Lynn de spin naar 

kriebeldiertjes gezocht, bij meneer de specht moesten we luisteren naar het geluid, bij 
Spitske de muis moesten we de vruchten, takken, bladeren,… uit het bos sorteren en 
kijken wat Ed mocht eten en nog zo veel meer.  

Na een leuke, spannende wandeling gingen we terug naar school en ja hoor, (voor 
sommigen) was deze busrit heel wat rustiger! Zowel voor de juffen als voor onze 

kleutertjes was het een leuke, leerrijke boswandeling!  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Kriebelbeestjes gespot bij de 5j- kleuters. 
Op een mooie dag in september gingen onze kleuters 
van de laatste kleuterklas op "jacht" naar 

kriebelbeestjes. Alle diertjes die kriebelden en die ze 
konden vastnemen in hun hand mochten mee naar de 

klas. Onze kleuters vonden het geweldig om deze 
knappe wezentjes van dichtbij te bestuderen met het 
vergrootglas en er allerlei dingen over te weten te 

komen. De interesse was zo groot dat er elke dag wel 
enkele nieuwelingen bijkwamen. Onze kleuters leerden 

de wereld van de kleine beestjes waarderen, met de 
leuze: "klein = fijn " 
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 4-jarigen=RIKKI-klas  
Konijnenfeest 

 
Wisten jullie al dat de klassen van de tweede kleuterklas dit jaar gedoopt zijn tot 

‘Rikki’ en ‘Anni’ klasjes? Om het schooljaar goed te starten leerden we twee weken 
over deze schattige konijntjes. Hoe zien ze er uit? Wat eten ze het liefst? Hoe moeten 

we de konijntjes in onze poppenkamer verzorgen? We ontdekten dat Rikki en Anni 
houden van spelletjes spelen en lekkere worteltjes eten. Dus deden wij natuurlijk 
mee. Als afsluiter van deze leuke konijnenweken hielden we samen een groot 

konijnenfeest, compleet met een lekker konijnenhapje en konijnenspelletjes. Op het 
einde van de dag werden onze kleuters zelfs echte konijntjes! 

 
 
 Nieuws uit het 1ste leerjaar 

Wat ging dat even snel! Precies nog maar 
net gestart en opeens zijn we al 2 maanden 

verder! 
Wisten jullie al dat onze eersteklassertjes al 
15 letters geleerd hebben? 

Dat we al leerden splitsen, optellen en aftrekken tot 5? 
Dat we ook tussendoor buiten spelletjes doen waarbij we leren (bewegend leren)? 

Dat we elke week hoekenwerk doen en dat daar ook speelhoekjes bij zijn? 
Dat we het heel fijn vinden in het 1ste leerjaar? 
Echt waar! 

 
 
 Tweede leerjaar 
Het eerste deeltje van ons schooljaar is voorbij 'gevlogen' en onze geluksvogeltjes 
voelen zich goed thuis in het gezellige, warme nestje. Er werd reeds veel geknutseld, 

gezongen maar vooral 'het kwartierlezen' en het 'getal van de dag' zijn hun favoriet!!! 
Nu genieten en daarna vliegen en fladderen we verder! 
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 Het derde leerjaar trok de natuur in.  
Uitgerust met een verrekijker en stevige 

wandelschoenen gingen we vogels 
spotten in de vogelkijkhut in de 
Roost. Hier kan je echt genieten van 

een prachtig uitzicht zonder de rust van 
de natuur te verstoren. Wat een 
adembenemend schouwspel om de 

eenden bij de grote vijver te zien 
landen op het water! Wist je dat zelfs de 

ijsvogel hier al eens een bezoekje 
brengt? Helaas had deze gevleugelde 
schoonheid die dag andere 

plannen... Om zo’n prachtexemplaar te kunnen spotten, moet je wel een hele poos op 
vinkenslag liggen én een portie geluk hebben... Zeker een aanrader om dit eens op een 
vrije dag te doen!  

  
  

 PREHISTORISCH BROOD 

Tijdens de lessen oriëntatie op de wereld maakten de leerlingen van de derde graad 
kennis met de manier van leven in de prehistorie. Zo kwamen we ook een recept tegen 

hoe er vroeger brood werd gebakken. Dat moesten we natuurlijk uittesten! We trokken 
onze keukenschort aan en toverden onze klas om tot een echte bakkerij. Ingrediënten 

afwegen, kneden, het deeg laten rijzen, nog eens kneden, … Iedereen was super 
enthousiast! En sommige leerlingen probeerden het recept zelfs thuis nog eens een 

keertje uit… 
Op de foto’s zie je het eindresultaat: voor iedereen een lekker pistoletje!  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
                                                                          
→ Nike-dag 

Op maandag 6 september stonden de 

kinderen van 3 en 4 paraat om te sporten 
op de Nike-pleinen. 

Na een opwarming en rondje lopen op de 
piste, konden ze zich uitleven onder een 

stralende zon. 
Onder begeleiding van de ervaren monitoren 

leerden ze meer van voetbal, freerunning, 
tennis, frisbee of rope-skipping. En of ze 

genoten hebben.... ! 

Bedankt aan alle oma's, opa's, papa's en 
mama's om voor ons taxi te spelen ! 
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→ De leerlingen van het 4de leerden op verplaatsing 
Op donderdag 23 september stonden de vierdeklassers te 
popelen om te vertrekken voor hun eerste fietstocht.  

Onderweg hielden we enkele keren halt om te leren over 
Laakdal : grenzen, gebieden, gebouwen, rivieren … we leerden 

ze allemaal kennen.  
Na een dik uurtje kwamen we aan in het klompenmuseum.  
Daar stond de gids ons al op te wachten. Die vertelde ons alle 

geheimen van het klompen maken en toverde uit een harde 
boomstam zelfs een echte klomp, met de hulp van de 

machines. Geweldig !  
De rest van de dag mochten we met echte klompen aan,  
onder een stralend zonnetje een wandeling maken door het 

bos van de klompenmakers. Zij zorgden voor de nodige 
hindernissen onderweg maar dat was voor ons geen probleem !  

Toch waren sommigen blij om na afloop de klompen te wisselen voor hun schoenen… 
niet altijd makkelijk zo’n houten klomp !  
Met de extra hulp van Fernand fietsten we weer veilig naar school !  

Dikke merci voor de hulp !!   
 

 

 Speelbos  
Een bos bestaat uit vier lagen. We wilden dit dan ook wel eens in het echt zien! 

Het derde leerjaar trok dus naar het speelbos van 

Eindhout. En inderdaad... we konden dit met onze eigen ogen 
vaststellen! We vonden ook heel wat paddenstoelen, 

eikels, bolsters, stukjes schors, insecten, herfstbladeren en 
noem maar op. En dat tamme kastanjes droog, maar best 
wel lekker smaken, hebben we ook aan den 

lijve ondervonden! Heerlijk toch, zo’n bos!   

 
 Griezelspel (integratie 5j en 1ste lj)                                                                                                      

Op vrijdag 22 oktober trokken 63 kleine mummies, heksen, 

draken, duivels, tovenaars en andere griezels van de laatste 

kleuterklas en het 1ste leerjaar eropuit. Ze wandelden richting 

speeltuin, basketveld en grasplein van de sporthal.                                       

Na een plaspauze werden daar de griezels in groepjes verdeeld. Samen met hun 

groepje moesten ze 8 verschillende opdrachten uitvoeren zoals een griezelhuisje 

maken, een spinnenparcours afleggen, ingrediënten zoeken voor de verdwijndrank, 

‘spook, spook, heks’ spelen.                                                                                      

In de namiddag speelden de griezels nog fijn in de speeltuin, zelfs de regendruppeltjes 

konden de pret niet bederven. Iedereen heeft genoten van begin tot einde! 

** WEETJES** 

 Voorleesproject in de kleuterschool  

Het voorleesproject ging ook dit schooljaar 

weer van start! Dankzij een klein groepje lieve 
oma’s en mama’s kunnen onze kleutertjes elke 
dinsdag weer genieten van leuke verhaaltjes en 

boekjes. Een dikke merci aan deze toffe 
leesvrijwilligers!  
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 De Leerlingenraad: opnieuw verkiezingen! 

Bij het begin van een nieuw schooljaar hoort ook 
een nieuwe leerlingenraad. We stelden deze 

samen door verkiezingen. In elke klas van de 
lagere school konden de leerlingen zichzelf 
kandidaat stellen. Daarna werd er via 

verkiezingslijsten gestemd. Kozen onze jongens 
en meisjes voor hun beste vrienden?                             
Misschien wel, maar zeker niet altijd, want 

iedereen bracht zijn of haar stem uit op de meest geschikte kandidaat van de eigen 
klas. 

 
De leerlingenraad; niet zomaar even geen les volgen of eens ontsnappen aan het 
klasgebeuren… Nee, hoor, het is een echte verantwoordelijkheid, want onze 

vertegenwoordigers zijn de stem van hun klas. Via hen worden er ideeën doorgegeven 
en voorstellen gedaan. Er wordt mee nagedacht over hoe we dingen kunnen verbeteren 
of aanpassen. 

Er wordt ook maandelijks een “maandpuntje” voorgesteld rekening houdend met de 
noden en met het jaarthema. Dit is een werkpuntje waar we met de ganse school extra 

ons best voor gaan doen. Voor september  was dit “Iedereen telt”, voor oktober was 
dit “Wat kan ik voor je doen”. 
Alvast een “dankjewel” voor het engagement van dit groepje kinderen en voor juf Miek. 

 
 Een gesprekje tussen de klasleerkracht en iedere ouder is zeker een 

‘must’! 
- Op 30 november en 2 december krijgen alle ouders van de lagere school de kans 
om naar het eerste oudercontact te komen. 

Tijdens dit individuele gesprek (coronaproof / masker verplicht) wordt het 
groeiproces van jullie kind besproken en wordt nagegaan hoe jullie kind thuis en op 
school functioneert. De thuis- en schoolsituatie worden met elkaar vergeleken. 

Jullie kinderen kregen 7 oktober hun eerste leefrapport en 
eind november zullen zij het eerste puntenrapport 

verkrijgen. We kiezen er bewust voor om het oudercontact 
pas nadien te laten doorgaan. Zo hebben jullie als ouders 
ruim de tijd om de toetsen en de punten van jullie 

kinderen vooraf in te kijken. 

 
- Voor de ouders van onze kleutertjes zal er een eerste oudercontact plaatsvinden 
op 23 en 25 november. Met de kleutertjes zal vooraf een vragenlijst mee naar huis 

gegeven worden. is de bedoeling dat deze door jullie thuis wordt ingevuld als 
voorbereiding op het oudercontact.  
Aan de hand van deze ingevulde kijkwijzer en het ‘Dit ben ik’-mapje van de juf 

over jullie kind, ontstaat er dan een boeiend gesprekje over hoe jullie kind zich thuis 
en/of op school voelt, hoe het groeiproces evolueert, enz. 

 
 
 

➔ Een goede afstemming tussen ouders en de klasjuf en een 
gezamenlijke aanpak verhogen de groeikansen bij jullie kind.   

➔ Indien jullie merken dat jullie, na het oudercontact, toch nog 
met een hoop vragen blijven zitten en nood hebben aan een 

vervolggesprekje dan kan dit! Geef een seintje en we spreken een datum af!                                                     
Openheid en duidelijkheid brengen rust!  
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 GEVONDEN VOORWERPEN 
De mutsen, sjaals, handschoenen, … zullen weer van pas komen. Om te voorkomen 
dat deze dingen kwijtraken, vraag ik jullie om ALLES te TEKENEN met de NAAM 
van jullie KIND. Zo raken de gevonden voorwerpen snel weer bij het juiste kind. 

Dank je wel!  
 

 
 Onze EERSTE SCHOOLREKENING na de herfstvakantie! 

De eerste schoolrekening kunnen jullie 

maandag na de herfstvakantie verwachten. 
Volgende zaken kunnen jullie hierop 

terugvinden: jaarabonnement Averbode 
(Dopido-Doremi- Tijdsein-Leesknuffel,…), 

schoolse activiteiten (uitstappen, toneel, …)  
Deze schoolse activiteiten vallen onder de maximumfactuur. (Deze bedragen zijn terug 
te vinden in de schoolbrochure.) 

Gelieve de rekeningen tijdig te betalen! Dank. 

→ Indien jullie problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, 
kunnen jullie contact opnemen met juf Agnes, juf Sofie of juf Gisella.  

 Toezicht aan de poort 
We willen vragen dat de kinderen die eenmaal BINNEN de POORT zijn, niet meer 
naar hun ouders/grootouders gaan buiten de poort, dit om hun eigen VEILIGHEID. 
Zo hebben onze juffen een beter overzicht!   

We vragen aan iedereen om deze boodschap door te geven aan ouders en 
grootouders. Alvast bedankt voor jullie begrip! 
 

 

 Dit jaar brengt Sinterklaas onze school een bezoekje 
 op woensdag 1 december.  
 

 
 
 

 

 BAKENS van LICHT, een TROOSTPLEK 
Voor vele families worden dit jaar de dagen van 
Allerheiligen en Allerzielen heel bijzonder omdat ze 
tijdens de Corona-crisis van een geliefde afscheid 

moesten nemen. Ook zijn er in onze school kinderen 
die afscheid moesten nemen van iemand bijzonder.  

Om alle gekende en ongekende overledenen van de 
voorbije maanden te gedenken én om hun families 

een blijk van warme verbondenheid te tonen riepen 
alle parochies van Meerhout en Laakdal iedereen op 
om aan alle kerken ‘BAKENS van LICHT’ te vormen. 

Op vrijdag 29 oktober doen ook ONZE KINDEREN 
hieraan mee en zullen ook zij een kaarspotje aan 

onze kerk gaan plaatsen, zoals vorig schooljaar. Zo hopen wij mee een lichtgevende 
‘TROOSTPLEK’ te vormen met een betekenisvolle en solidaire zee van brandende 
lichtjes te gedenken en te bemoedigen. 
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 ‘GEZIEN’ worden is belangrijk! 

In deze donkere periode is het BELANGRIJK om als voetganger en fietser ‘GEZIEN te 

WORDEN’! We vragen aan alle ouders om erop toe te zien dat de kinderen, die te 

voet of met de fiets naar school komen, het Wijngaardfluo-hesje of een ander 

hesje dragen. De klas die elke maand het meeste fluohesjes draagt wordt de winnaar 

van de felbegeerde fluo-beker en krijgt een leuke prijs!                                                                                                           

DE PEUTERS VAN DE JULESKLAS wonnen als eerste de fluobeker. Wat waren ze fier!   

In de lagere school ging de eerste fluobeker naar de leerlingen van het 4de leerjaar, die 

de beker enthousiast in ontvangst namen! PROFICIAT aan beide klassen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 SPONSORWANDELING  
Een grote DANKJEWEL aan iedereen voor het sponsoren van 
onze wandeling t.v.v. ‘SOS Scholen in Nood’, ongeveer 60 

Waalse scholen zijn getroffen door wateroverlast en deze willen 
we graag steunen. 

Onze kinderen zorgden er daarom voor dat ze voor €2625 
gesponsord werden. 
Dit bedrag gaan we persoonlijk afgeven aan een getroffen school in 

Wallonië. 
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Hang mij op het prikbord 

NOVEMBER 2021 
MA 8 - 

DI 9 -Bibbezoek 
-Nascholing ICT KOBA Zuiderkempen 

WOE 10 -10.45 zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Hilde M, juf Miek 
(juf Gisella), juf Lotte en juf Sanne 

DO 11 -WAPENSTILSTAND : geen school! 

VRIJ 12 -2,5- en 3-jarigen: kriebeldag 
-3de leerjaar: Op verkenning in het oorlogsmuseum te Halen    

!!BOEKENBEURS in onze school.  
IEDEREEN WELKOM vanaf 15.30 in de eetzaal! 

   

   

MA 15 - 

DI 16 -4- en 5-jarigen: kriebeldag 

-juf Charlotte: Gangmakers infomoment KOBA te Malle 

WOE 17 -8.40 niveaulezen 

DO 18 -Waterdag!  
-Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 
-nascholing juf Charlotte: Aan de slag met IDP-resultaten 

Nederlands 
-juf Gisella: overlegvergadering bouw (speelplaats) met de 

bouwadviseur van KOBA Zuiderkempen 
-juf Gisella: Vergadering Raad van Bestuur KOBA Zuiderkempen 

VRIJ 19 -nascholingen juf Charlotte: Aan de slag met IDP-resultaten 
Wiskunde 

   

   

MA 22 -Start VOORLEESWEEK 

DI 23 -Juf Gisella: College directeurs KOBA Zuiderkempen 
                  (begrotingsgesprekken te Turnhout) 

-OUDERCONTACT voor de ouders van de kleuterschool 
   (Info volgt) 

WOE 24 -10.45 zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Hilde M, juf Miek 
(juf Gisella), juf Lotte en juf Sanne 

DO 25 -Waterdag! 
-Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 
- rapport voor de leerlingen van de lagere school 

-15.30 Personeelsvergadering voor de leerkrachten van het lager 
-Nascholing voor de leerkrachten bewegingsopvoeding en de 

pedagogisch begeleider Bart Jamineé 
-OUDERCONTACT voor de ouders van de kleuterschool 
   (Info volgt) 

VRIJ 26 -juf Miek en juf Gisella: nascholing KABOT (Een school organiseren) 

   

   

MA 29 -6de leerjaar: medisch onderzoek in het CLB (info volgt) 

DI 30 -15.30 Personeelsvergadering voor de leerkrachten van de 
Kleuterschool 

-OUDERCONTACT voor de ouders van de lagere school, 
   info volgt 
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 DECEMBER 2021 
WOE 1 SINTERKLAAS brengt een bezoekje aan onze school  
DO 2 -Waterdag! 

-Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

-juf Charlotte: Vergadering ZOCO-netwerk KOBA Zuiderkempen 
-juf Lotte en juf Sanne: Nascholing te Antwerpen rond Versnellen 
-OUDERCONTACT voor de ouders van de lagere school, info volgt 

VRIJ 3 -HAAR & SNAAR (theater instrumenten) voor de leerlingen van de 
lagere school en de 5-jarigen  

   
   

MA 6 -9.00 bezoek van de preventieadviseur van KOBA Zuiderkempen         
(Risicoanalyse elektriciteit)  

DI 7 -BiBbezoek 
WOE 8 -10.45 zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Hilde M, juf Miek 

(juf Gisella), juf Lotte en juf Sanne  
DO 

 
9 
 

-Waterdag 
-Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

-juf Gisella: Raad van Bestuur KOBA Zuiderkempen 
VRIJ 10 -3de- en 4de leerjaar: kriebeldag 

   
   

MA 13 - 
DI 14 -juf Jolien A, juf Marte, juf Sofie: infomoment startende in ons 

schoolbestuur KOBA te Malle 
-Algemene vergadering KOBA Zuiderkempen 

WOE 15 -kijkmoment (op afspraak) voor de instappertjes vanaf 3 januari 2021 
in de instapklas van 8.45 tot 10.20. WELKOM!  

Om zo veilig mogelijk te werken (covid-19) worden de richtlijnen door 
juf Lotte nog meegedeeld indien deze veranderen. 

DO 16 -Waterdag! 

-Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

VRIJ 17  
   
   

MA 20  
DI 21 -5de en 6de : kriebeldag 

WOE 22 Kerstverhaal in de kerk (per klas in de kerk) 

→ 9.00 voor de kleutertjes (0+1+2KK) 
→ 10.00 voor het 5-jarigen en 1ste   en 2de  

→ 11.00 voor het 3de ,4de ,5de en 6de 

DO 23 -Waterdag! 
-Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

VRIJ 24 -De leerlingen genieten van het kerstfeestje in de klas  
-12.00: EINDE SCHOOLDAG, begin KERSTVAKANTIE! 

  KERSTVAKANTIE 
van vrijdag 24 december 2021 om 12.00 uur 

tot en met zondag 9 januari 2022 
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